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SMURD Timiş, locul trei pe ţară

Joi, 29.08.2013, echipajul SMURD al I.S.U. „BANAT” al judeţului Timiş a fost
desemnat cel de al treilea cel mai bun echipaj de descarcerare şi acordare a primului ajutor
medical calificat din România, în urma competiţei de specialitate desfăşurate la Târgul Mureş.
Competiţia Naţională de Descarcerare şi Acordare a Primului Ajutor Calificat, aflată la cea de a doua
ediție, s-a desfăşurat în perioada 27-29 august, la Târgu Mureș. La concurs au participat cele mai bune
echipaje din 12 județe ale țării, care s-au calificat în urma etapelor zonale. Concret, 9 echipaje de
acordare a primului ajutor calificat și 10 echipaje de descarcerare şi-au demonstrat îndemânarea şi
rapiditatea de acţiune în cadrul competiției.
Întrecerea, derulată şi în acest an cu sprijinul specialiştilor United Kingdom Rescue Organization
(UKRO), a urmărit atât îndemânarea competitorilor, cât şi însuşirea elementelor de bună practică
menite să dezvolte / îmbunătăţească strategiile de reducere a numărului victimelor în urma
accidentelor rutiere. După două zile de competiție, mult profesionalism și rigurozitate, pompierii
timișeni, aflați la prima participare, au obținut locul III pe țară. SMURD Timiș a urcat pe podium
alături de echipajul SMURD al I.S.U. ,,HOREA” al județului Mureș, care a luat locul I și de SMURD
al I.S.U. ,,Codrii Vlăsiei” al județului Ilfov, clasat pe locul II.
Acest rezultat, cu care ne mândrim, demonstrează faptul că o echipă unită și entuziastă, pasionată de
lupta pentru viață și promptă față de cei aflați în nevoie, poate atinge orice nivel.
,,Pompierii au avut până în prezent competiţii specifice aremi pompieri, dar acum se adaugă și partea
de prim ajutor şi partea de descarcerare, care devin specifice activității pompierului. Aici concurează
numai pompierii, fără medic; în viitor ne gândim să includem şi partea de medici în competiţie, deci
pas cu pas.", a precizat Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.
Câştigătorii din acest an se califică automat la competiţia internaţională ce va avea loc în toamnă, în
Statele Unite ale Americii.

Pentru personalul ISU ,,BANAT” al județului Timiș, fiecare viață este importantă!

